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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)
ของเทศบาลเมืองชัยนาท
*****************************************************************************************************

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ของ เทศบาลเมืองชัยนาท
1. วิสัยทัศน์
“ สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ”
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษา
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า นอาชี พ ให้ แ ก่ ชุ ม ชนและกลุ่ ม อาชี พ ให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เพิ่มมูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอานามัยให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสํานึกและอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ
โดยคํานึงถึงโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4. สร้างระบบการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6. จัดให้มี การพั ฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร
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4. สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) ของเทศบาลเมืองชัยนาท

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 2

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/2
ส่งแบบให้ประชาชน
กรอกแบบประเมิน

แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม

แบบที่ 3/3
ส่งแบบให้ประชาชน
กรอกแบบประเมิน

แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
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4.1 แบบประเมินแผนฯ (Input)
แบบที่ 1 แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ประเมินหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว)
สรุปผล : เทศบาลเมืองชัยนาท มีการดําเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกําหนดระยะเวลา
4.2 แบบติดตามแผนฯ (Process)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล (1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)
และแผนพัฒนาเพิ่มเติม
-จํานวนโครงการ
397 โครงการ
-จํานวนงบประมาณ
391,456,049 บาท
(2) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
และแผนพัฒนาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
-จํานวนโครงการ
397 โครงการ
-จํานวนงบประมาณ
391,456,049 บาท
(3) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 และแผนพัฒนาเพิ่มเติม
ปี 2558
ปี 2559
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานปี 58 - 59
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
1.โครงการที่ได้ดําเนินการ
107 53.50
143 67.14
2.โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
17
8.50
2
0.94
3.โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
76 38.00
68 31.92
4.โครงการที่ยกเลิก
รวม
200
213
(4) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

งบประมาณ/บาท
8,342,177.00
58,686,808.00
2,569,636.83

ร้อยละ
11.47
80.70
3.53

-

-

3,125,813.20
72,724,968.56

4.30
100
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(5) ผลการดําเนินงานตามโครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ที่ดําเนินการเบิกจ่ายในปี 2559
5.1 เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินประกันสังคม
เงิน ก.บ.ท. ครู เงิน ช.ค.บ. ครู เงินสวัสดิการครู
เงินบําเหน็จดํารงชีพ เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
13,507,674.20 บาท
5.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9,145,049.00 บาท
5.3 การจัดการเรียนการสอน
51,000.00 บาท
5.4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
1,436,400.00 บาท
5.5 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
523,500.00 บาท
5.6 ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก
105,000.00 บาท
5.7 เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12,476,400.00 บาท
5.8 เงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
2,583,200.00 บาท
5.9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13,753,340.00 บาท
4.3 แบบประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Output)
แบบ 3/1 : แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ปี 2559
สรุปผล
(1) จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ปี 2559
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร

ผลรวมยุทธศาสตร์ปี 2559

โครงการทีบ่ รรจุ
ในแผนพัฒนา
สามปี
45
77
40

28
48
37

ร้อยละของ
ผลสําเร็จแต่
ละยุทธศาสตร์
62.22
62.34
92.50

12

5

41.67

39

27

69.23

โครงการทีบ่ รรจุ
ในแผนพัฒนา
สามปี
213

โครงการที่
ดําเนินการ

ร้อยละของ
ผลสําเร็จ

145

68.08

โครงการที่
ดําเนินการ
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(2) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
(จากแบบประเภทที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 540 ชุด)
- พอใจมาก
ร้อยละ 20.49
- พอใจ
ร้อยละ 73.49
- ไม่พอใจ
ร้อยละ 4.91
- ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 1.09
(3) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 10 คะแนน)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คะแนนภาพรวม 8.05
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คะแนนภาพรวม 8.04
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
คะแนนภาพรวม 8.04
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คะแนนภาพรวม 8.01
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
คะแนนภาพรวม 8.03
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แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีแล้ว
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
4. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
5. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
6. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
9. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
11.มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี
12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

มี
การดําเนินงาน


















ไม่มี
การ
ดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานหลังสิ้น
ปีงบประมาณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รายงานผลการดําเนินงาน

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (2559 - 2561) และแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม
ปี 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

45

76,495,100

6

4,190,000

4

8,451,000

55

89,136,100

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

77

89,808,200

59

66,863.300

58

61,730,000

194

218,401,500

40

4,260,000

10

3,050,000

10

3,050,000

60

10,360,000

12

62,497,349

11

704,000

10

679,000

33

63,880,349

39

7,238,100

8

1,220,000

8

1,220,000

55

9,678,100

213

240,298,749

94

76,027,300

90

75,130,000

397

391,456,049

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร
รวม
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม
ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต และการตลาด
เมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
สู่ความเข้มแข็งและสมานฉันท์
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

ปี 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2561
รวม
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

45

76,495,100

6

4,190,000

4

8,451,000

55

89,136,100

40

4,260,000

10

3,050,000

10

3,050,000

60

10,360,000

116

978,046,306

67

68,083,300

66

62,950,000

249

228,079,600

12

62,497,349

11

704,000

10

679,000

33

63,880,349

213

240,298,749

94

76,027,300

90

75,130,000

383

391,456,049

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559)
ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ
จํานวน

ร้อยละ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

28

62.22

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมปัญญา
ท้องถิ่น
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการเมืองการบริหาร

47

61.04

37

92.50

4
27
143

รวม

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ
จํานวน

-

จํานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จํานวน

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

-

17

37.78

-

-

45

100

1.30

29

37.66

-

-

77

100

-

-

3

7.50

-

-

40

100

33.33

1

8.33

7

58.33

-

-

12

100

69.23
67.14

2

0.94

12
68

30.77
31.92

-

-

39
213

100
100

1
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6. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2559
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

เงินงบประมาณปกติ
จํานวนเงิน
ร้อยละ
8,342,117.00 11.47
58,686,808.00 80.70
2,569,636.83
3.53

เงินสะสม
จํานวนเงิน
ร้อยละ
-

รวม
จํานวนเงิน
ร้อยละ
8,342,117.00 11.47
58,686,808.00 80.70
2,569,636.83
3.53

ท้องถิ่น
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการเมืองการบริหาร

รวม

-

-

-

-

-

-

3,125,813.20
72,724,968.56

4.30
100

-

- 3,125,813.20
- 72,724,968.56

4.30
100

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณที่ได้รบั
งบประมาณที่
เสร็จแล้ว ดําเนินการ ดําเนินการ
เบิกจ่ายไป
/
1. เงิ น เดื อ นครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก เงิ น ประกั น สั ง คม
13,576,379.20 13,507,674.20
โครงการ

เงิน ก.บ.ท. ครู เงิน ช.ค.บ. ครู เงินสวัสดิการครู
เงิ น บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ เงิ น บํ า เหน็ จ ตกทอดและ
เงินช่วยพิเศษ
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
5.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
6.ทุนการศึกษาสําหรับผูด้ ูแลเด็กเล็ก
7.เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8.เงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ
9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

/

-

-

9,187,454

9,145,049

/
/
/
/
/
/

-

-

51,000
1,601,400
525,500
105,000
12,790,100
2,664,000

51,000
1,436,400
523,500
105,000
12,476,400
2,583,200

/
/

/
-

-

13,753,340
2,295,000
54,254,173.20 42,123,223.20

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี เป็นรายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการ
รายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
สิ้นปีงบประมาณ 2559

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2559
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวน
ที่ปรากฏอยู่ใน
โครงการ
แผน
ที่ได้ปฏิบัติ
45
28
77
48
40

37

12

5

39
213

27
145

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินการ
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(%)

พอใจ
(%)

ไม่พอใจ
(%)

17.40
20.40
20.60
20.70
22.20
19.40
21.10
20.90
21.70
20.49

75.70
73.50
75.20
73.00
72.00
75.70
72.80
72.20
71.30
73.49

5.90
5.20
3.30
5.20
4.10
4.30
4.80
5.70
5.70
4.91

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น (%)
0.90
0.90
0.90
1.10
1.70
0.60
1.30
1.10
1.30
1.09

11
5. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการเพื่อ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เช่น
- ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 7/1 ต่อจากโครงการเดิม
ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยประชาธิปัติย์ 1 , ซอยเทศบาล 37 , ซอยเทศบาล 6/2 (แดงเย็บผ้า),
ซอยพรหมประเสริฐ 8 (ตรงข้ามบ้านพักคลังจังหวัด), ซอยเทศบาล 9
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลสัมพันธ์ 17, ซอยชัยณรงค์ 16
- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าแจง(ช่วงเขื่อนป้องกันตลิ่งแรมแม่น้ําเจ้าพระยา
(หลังโรงสี), ปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 (วัดโพธิ์), ซอยเทศบาล 47, 48, 49
-ปรับปรุงท่อระบายน้ํา ซอยบ้านกล้วย 2
- สร้างประตูปิดปากท่อระบายน้ําคลองบางตาทองพร้อมทิ้งหินป้องกันการกัดเซาะ
- เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ซอยภายในเขตเทศบาล
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนเทศบาลสัมพันธ์
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเรียงหิน (สวนสาธารณะ), ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง รั้วริมเขื่อน
เรียงหินหน้าศาลากลาง ,ซ่อมแซมพื้นทรายล้างบริเวณเขื่อนเรียงหิน
- ติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตซอล (หลังสถานีขนส่งผู้โดยสาร)
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

8.09
8.03
8.09
8.08
8.04
8.03
8.02
8.06
8.06
8.05
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพื่อ
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน
คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และที่อยู่ระหว่างดําเนินการคือ ก่อสร้างศูนย์
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาทฯลฯ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เช่น อาหารเสริมนม, อาหารกลางวัน, ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด, จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนระดับภาคระดับประเทศ, ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ, ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, พัฒนาระบบบริหารจัดการ โรงเรียนในสังกัด, ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียน
ในสังกัด, พัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนในสังกัด, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด, จ้างครูสอน
วิชาที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัด, ฯลฯ
- ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการรักษาพยาบาล และการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาด และการ
ป้องกันยาเสพติด เช่น โครงการประเมินมาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taest,
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจิตสดใจร่างการแข็งแรง, อบรม อสม. ต่อเนื่อง, สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท, รณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย, เฝ้าระวังโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง, รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ฯลฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการและการออกกําลังกาย เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ , โครงการเทศบาลเมืองชัยนาท Car Free Day
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการกีฬาร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด
- ส่ง เสริ ม ความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พ ย์ สิน เช่ น โครงการรัก ษาความปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพย์สิน (สายตรวจจักรยาน), โครงการร่วมกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ,เทศกาลอาหาร
และดนตรี
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.08
8.03
8.06
8.06
8.02
8.03
8.04
8.08
8.03
8.04
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิน่
โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพื่อ
-พัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน เช่น ทําแชมพู
สระผม ขนมไทย อาหารไทย หมอนข้าง หมอนหนุนหัว น้ําดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สบู่ น้ํายาล้างจาน ไม้กวาดดอก
หญ้า น้ํายาเอนกประสงค์ ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซ่อมแซมจักรยานเบื้องต้น ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและท้องถิ่น เช่น โครงการเทศกาลอาหาร
และดนตรี อุดหนุนงบประมาณให้จังหวัดในการจัดงานหุ่นฟางนกและงานกาชาด, แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
งานวันส้มโอขาวแตงกวา
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
เช่น โครงการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและวันสําคัญของชาติ, วันขึ้นปีใหม่, สงกรานต์, ลอยกระทง
วันเด็กแห่งชาติ และอุดหนุนงบประมาณให้มูลนิธิชัยนาทการกุศล
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.06
8.02
8.06
8.07
8.03
8.04
8.04
8.06
8.04
8.04
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการเพื่อ
-ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ชุมชนร่วมมือร่วมใจ รักสะอาด, โครงการรณรงค์แยกลดปริมาณขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่, โครงการลด ละ เลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
- การบริหารจัดการคุณภาพน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น
คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน, และโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการคือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียรวม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.03
8.01
8.01
8.02
8.01
8.01
8.01
8.03
8.02
8.01
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ /กิจกรรมที่ ดําเนินการ เพื่อ
- การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น โครงการจัดงานวันเทศบาล, จัดทําแผนชุมชน, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท, โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
อาสาพัฒนาชุมชน,
- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน เช่น โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในเขตเทศบาลฯ, โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี, โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายระยะที่ 4 และโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรม ต่อสาธารณะ
5 ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7 ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.03
8.04
8.04
8.04
8.03
8.03
8.03
8.04
8.04
8.03

ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ในการประชุม วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ข้างห้องนายกเทศมนตรี)
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
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